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Ecoheart: zubnou kefkou za lepší svet
Bude na Slovensku prvá výrobňa drevených zubných kefiek v Európe? Rozhodnúť môže aj vaša
podpora.
Pred štyrmi rokmi založil mladý podnikateľ Roman Kovács značku Ecoheart. Vyrába kefky
s bambusovou rúčkou, ktoré sú navyše balené v recyklovateľných obaloch.
„Ecoheart sú predovšetkým ľudia, ktorí veria, že malé veci majú veľkú silu a môžu motivovať
ďalších v našej krajine k pozitívnejšiemu a proaktívnejšiemu prístupu. Naša zubná kefka má toto
posolstvo pripomínať každý deň, večer aj ráno,“ hovorí Roman Kovács.
Z predaja kefiek putuje 10 % na neziskové projekty, ktoré skrášľujú a zlepšujú život
predovšetkým v mestách. „Pred pár rokmi sme začínali s prvým verejným posedením s knižnou
búdkou zdarma, potom prešli k verejnému priestoru, v ktorom si ľudia mohli zdieľať jedlo. Naše
kefky už putovali aj utečencom, či deťom do Rwandy,“ približuje Roman.
Vznikne tu prvá kefkáreň?
Momentálne je cieľom zakladateľa firmy prinavrátiť časť priemyselnej histórie na Slovensko a
otvoriť prvú kefkáreň. Výrobu má totiž Ecoheart aktuálne zastrešenú v Číne, nakoľko na
Slovensku funkčná továreň na kefky nie je.
„Nové stroje stoja niekoľko sto tisíc, avšak nám sa vďaka skvelým ľuďom naskytla možnosť
odkúpiť staršie stroje z roku 1969, ktoré kedysi vlastnila spoločnosť Cosmos. Bola to spoločnosť,
ktorá vyrábala zubné kefky v Bratislave.“
Ecoheart po malých kúskoch stroje postupne opravuje, no na ich odkúpenie a kompletné
zrenovovanie potrebuje ďalšie financie. Spustili preto crowd-fundingovú kampaň.
Veľké plány so slovenskými kefkami
Ak sa podarí vyzbierať dostatok financií, na Slovensku vznikne vôbec prvá výrobňa drevených
kefiek v Európe. Vďaka strojom bude firma schopná vyrobiť kefky od prvého kroku až po
posledný lokálne. Jej cieľom tiež je spraviť z tejto výrobne transparentný priestor. „To znamená,
že kefkáreň bude otvorená pre každého, kto sa bude chcieť pozrieť na výrobu a kus žijúcej
histórie. Od študentov, exkurzií školákov cez dôchodcov až po milovníkov dreva,“ dopĺňa Roman.
Ecoheart má s kefkárňou veľké plány. Postupne chcú prejsť na čisto lokálne materiály, dreviny zo
Slovenska a z Čiech, ktoré sú už vyradené a za normálnych okolností by sa spálili. Upravované
budú včelím voskom od slovenského včelára. A časom by výrobňu radi pretvorili na chránené
dielne, ktoré by dali šancu pracovať hendikepovaných ľuďom.
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/ecoheart-zubnou-kefkou-za-lepsi-svet/2302

Výzva číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej kapitoly MV SR
Oprávnení žiadatelia:
Žiadosť
o dotáciu
si
môžu
podať
subjekty
uvedené
v
§
3
zákona
č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie
Oprávnené aktivity sú nasledovné:
- samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov,
- optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov
dopravnými gombíkmi.
Základný cieľ projektu:
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich
povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa
cestnej premávky na území Slovenskej republiky.
Termín uzávierky: 9.6.2017

Minimálna výška dotácie:
3 000,- eur
Maximálna výška dotácie: 24 000,- eur
Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách
Zelenej domácnostiam
V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už
každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.
V utorok 2. mája 2017 o 15. h bude otvorené už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené
bude na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie
v mimobratislavských regiónoch. Podľa zverejnených osobitných podmienok 8. kola je vyčlenená
alokácia 1,5 milióna €. Preto je pravdepodobné, že kolo bude trvať krátko.
Na čo nezabudnúť?
 Prečítajte si pozorne a dostatočne včas manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj
všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti
 Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti
vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA
 Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť,
ak si údaje vopred pripravíte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť
 Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia
a počet kolektorov alebo panelov. Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli
ktorým nemožno poukážku využiť
 Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací
email
 Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si
ďalšiu úlohu
 Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom
pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti
Bližšie info: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/na-co-nezabudnut-pri-castejsich-kolach-zelenej-domacnostiam/

LIDL Dopravná výchova pre školákov

Bližšie info: http://www.lidl.sk/sk/6195.htm

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
VYPISUJE 20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE,
CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017
Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení
bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích
zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších
realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.
Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky
v priebehu roka 2017.
Súťažné kategórie:
a. byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b. formy bývania odlišného štandardu
c. obnova bytového fondu.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba,
ktorá sa podieľala na realizácii stavby.
Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je do 31. januára 2018.
Vyhodnotenie 20. ročníka súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2018.
Bližšie info: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=186281

Futbal to je hra
Grantový program Slovenskej sporiteľne zameraný na skvalitnenie podmienok pre hranie futbalu
detí na Slovensku:
- športové vybavenie,
- technické vybavenie,
- rekonštrukcie malého rozsahu.
 oprávnení žiadatelia sú futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s
mládežou minimálne 3 roky, ako aj mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov,
 neoprávnené subjekty sú uvedené v grantovej výzve,
 výška grantu je 1 000 – 3 000 eur/projekt,
 v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa,
 posielanie žiadostí od 1. 5. do 19. 5. 2017,
 verejné hlasovanie na portáli www.pomahajtesnami.sk od 1. 6. do 16. 6. 2017,
 podporené budú automaticky projekty s najväčším počtom hlasov do sumy 45 000 eur,
Bližšie info: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/futbal-to-je-hra

Vyhlasujeme grantový program Spojme sa pre dobrú vec
Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo
prospešné, pretože veria, že môže byť lepší.
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných
nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite,
či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.
Uzávierka programu: 22.5.2017
Maximálna výška grantu: 3 000 €
CIELE PROGRAMU SÚ:
 podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením
udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré medziľudské a
sociálne vzťahy, podporujú vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov
 podpora dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu a prepájanie komunít
 riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov, ľudí z komunity, rôznych
vekových kategórií a záujmov
 prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke

 podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity
 priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie (starší ľudia, azylanti, ľudia bez
domova, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, ľudia so
zdravotným znevýhodnením)
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU:
 neformálne skupiny aktívnych občanov
 mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)
 kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/vyhlasujeme-grantovy-program-spojme-sa-pre-dobru-vec

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE
STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU
A UDELENIE ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej
skupiny (ďalej len „výzva“),
pre opatrenie:
19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
podopatrenie:
19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou
Dátum vyhlásenia výzvy:
2. 5. 2017
Dátum uzavretia výzvy:
15. 6. 2017
Oprávnení na podanie ŽoSS_MAS sú:
Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktorému bola vydaná gestorom CLLD na základe výzvy na predkladanie projektových
zámerov (výzva č. 1MAS/PRV/2015) pre podopatrenie 19.2 hodnotiaca správa projektového
zámeru (relevantný údaj je IČO občianskeho združenia, ktorému bola vydaná hodnotiaca
správa).
Oprávnenosť aktivít:
Stratégia CLLD musí byť vypracovaná v zmysle podmienok uvedených v príručke pre
žiadateľa, Systéme riadenia CLLD a záväznej štruktúry stratégie CLLD, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 1 Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD k príručke pre žiadateľa.
Aktivity v rámci stratégie CLLD musia byť vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami
PRV SR 2014 – 2020, IROP, všeobecného nariadenia, nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1305/2013 (ďalej len ,,nariadenie EPFRV“). Bližšia špecifikácia je uvedená
v Systéme riadenia CLLD v znení dodatkov.
Aktivity v rámci opatrení, resp. podopatrení, ak si MAS stanovila v stratégii CLLD:
a)
Investície do hmotného majetku/4.3 Obmedzenie platí len pre oblasť Investícií týkajúcich
sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, ktoré sú podporované v rámci podopatrenia 4.3 v PRV
SR 2014 – 2020,
b)
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov/6.1,
c)
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych
podnikov/6.3.
- sú v súlade s cieľmi a podmienkami opatrení v PRV SR 2014 – 2020 a v súlade s podmienkami
vykonávacieho nariadenia č. 808/2014.
Bližšie info: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8201

VÝZVA: Matematika a práca s informáciami
a Človek a príroda na rok 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o
poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a
práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenia
- nadácie
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských
zariadení a podieľajú sa na obnove výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.
Základné ciele:
- Popularizácia predmetov zo vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami a Človek a
príroda u žiakov základných škôl a stredných škôl.
- Podpora nadaných žiakov ich ďalším vzdelávaním a rozširovaním ich vedomostného obzoru v
daných vzdelávacích oblastiach.
- Šírenie nových poznatkov učiteľom predmetov z daných vzdelávacích oblastí (nie
prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania)
Najvyššia výška dotácie: 10 000 €
Najnižšia výška dotácie : 3 000 €
Spolufinancovanie: minimálne 10%
Uzávierka prijímania žiadosti: 17.5.2017
Bližšie
info:
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedyvyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-sinformaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2017/

Chceme podporiť transparentnosť regiónov
Fond pre transparentné Slovensko chce pomôcť aktívnym iniciatívam a organizáciám, ktoré sa
zaujímajú o veci verejné v mieste, kde žijú.
Na aký účel možno grant použiť
Zámerom programu je podporiť a posilniť existujúce alebo budúce aktivity vybraných organizácií
a iniciatív, ktoré pôsobia na regionálnej a lokálnej úrovni. Môže ísť o podporu dlhodobých aktivít,
ale aj podporu nových krátkodobých projektov - jednou z podmienok podpory je, aby bolo
z grantovej žiadosti zrejmé, či a akým spôsobom budú aktivity realizované aj po skončení
podpory.
Mimovládne organizácie a občianske iniciatívy môžu v rámci predloženého projektu žiadať
o podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:
 zvyšovanie transparentnosti verejného života s dôrazom na regionálnu a lokálnu úroveň;
 analytická činnosť v oblasti podozrivých káuz, v ktorých je ohrozený verejný záujem
a občianske práva;
 analytická činnosť a monitoring aktivít samospráv v oblasti transparentného nakladania
s verejnými zdrojmi;
 realizácia aktivít, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie o fenoménoch korupcie
a transparentnosti verejného života;
 posilňovanie kapacít aktivistov/iniciatív/organizácií, ktoré sa venujú téme transparentnosti
prostredníctvom vzdelávania;
 rozvíjanie nástrojov vytvárajúcich verejný tlak na riešenie problematiky korupcie
a transparentného nakladania s verejnými zdrojmi na lokálnej a miestnej úrovni;
 vytváranie sietí a spoločných iniciatív kľúčových aktérov v oblastiach transparentnosti.
Kto môže žiadať o grant
O podporu sa môžu uchádzať:
 mimovládne organizácie, ktoré sa zameriavajú na obhajobu verejných záujmov formou
kontroly činnosti a financovania verejného sektora, fungovania verejnej správy, kontroly
správy verejných financií, kontroly verejného obstarávania alebo zabezpečovania
transparentného podnikateľského prostredia;
 začínajúce iniciatívy, ktoré majú ambíciu venovať sa oblasti fungovania samospráv,
neefektívneho nakladania a plytvania s verejnými financiami a podozrivými kauzami,
v ktorých je ohrozený verejný záujem a občianske práva.
Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie s právnou subjektivitou (občianske
združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie a neinvestičné
fondy), ale o grant sa môžu uchádzať i neformálne iniciatívy s podmienkou, že v prípade

podpory projektu založia pred podpisom zmluvy o pridelení grantu organizáciu s právnou
subjektivitou, ktorá bude prijímateľom podpory.
Výška grantu
V roku 2017 podporíme projekty vo výške minimálne 1.000 eur a maximálne 7.000 eur.
Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo prerozdelíme
sumu 30.000 eur.
Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 30. mája 2017
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/chceme-podporit-transparentnost-regionov/2313

EURÓPA PRE OBČANOV: SIETE MEDZI MESTAMI
Európa pre občanov vyhlásila výzvu Siete medzi mestami.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
- mestá
- obce
- asociácie partnerských miest
- regionálne združenia
- všetky úrovne samosprávy
- samosprávne združenia
- mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy
CIEĽ:
- spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci
zaoberať v kontexte cieľov alebo ročných priorít programu;
- definovanie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov
spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t. j. odborníkov, miestne združenia, občanov a skupiny
občanov, ktorých sa téma priamo týka atď.);
- fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s
otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu
Uzávierka prijímania žiadostí: 1.9.2017
Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých
minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.
Maximálna výška grantu: 150 000 € (vo forme tzv. paušálnej sadzby)
Bližšie info: http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/

VÝZVA: Podpora výchovy a vzdelávania žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu „Podpora výchovy a
vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“
Oprávnení žiadatelia:
- zriaďovatelia základných škôl.
Prístup k elektronickej žiadosti prostredníctvom konta RIAM má riaditeľ školy, prípadne ním
poverený pracovník.
Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia
žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
Ďalšou oblasťou podpory sú:
- aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti
vo vyučovacom procese
- inovácia metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese a
inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie
- aktivity podporujúce interkultúrne prostredie
- aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi

Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3.6.2017.
Maximálna výška príspevku na jeden projekt: 2 450 €
Výška spolufinancovania: najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt
Bližšie info: http://www.minedu.sk/podpora-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-vzakladnych-skolach-2017/

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov
Dunajský nadnárodný program vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená
od 9. mája do 6. júna 2017 . Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:
1.2 Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
2.2 Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
2.3 Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov
2.4 Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
3.2 Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
V špecifických cieľoch 1.1 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, 2.1 Posilniť nadnárodné
vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a 3.1 Podporiť bezpečné dopravné
systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí je
výzva obmedzená na:
1.1 komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi
klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného
vlastníctva so zameraním na podporu inovácií
2.1 ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia)
a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia,
opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na
nakladanie s odpadovými vodami)
3.1 multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy),
bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť
vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy
Špecifický cieľ 4.1 Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
je pre túto výzvu uzavretý.
Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. EUR, z prostriedkov IPA vo
výške 4,42 mil. EUR a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. EUR. Miera spolufinancovania
z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.
Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba
v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej
stránky programu.
Bližšie info: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

VZN BBSK č.33/2017 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj
Oprávnení žiadatelia:
- obce a mestá na území BBSK a ich združenia,
- verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny na území BBSK,
- občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb a neziskové organizácie
poskytujúce verejno-prospešné služby v prospech regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a výroby
a predaja regionálnych produktov.
Dotácia je určená na podporu nasledovných aktivít na území BBSK, ktoré neboli podporené
z iných verejných zdrojov:
- podpora systému zavedenia, udržania a propagácie značky „regionálny produkt“,
- podpora zakladania a fungovanie sietí, partnerstiev a klastrov.
Suma dotácie, o ktorú je možné sa uchádzať, je maximálne 3 000 eur na aktivitu/projekt.

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive spolu s požadovanými
prílohami do 31. januára (vrátane) príslušného roka. Termín predloženia žiadosti o dotáciu v roku
2017 je do 31. mája 2017 (vrátane).
Bližšie info:
https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Poslanciazastupite%C4%BEstvo/V%C5%A1eobecnez%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9na
riadenia/Platn%C3%A9VZN.aspx

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie
a eliminácie diskriminácie
Oprávnení žiadatelia:
 štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie
 mimovládne neziskové organizácie
 VÚC, obce a mestá
 právnické a fyzické osoby
 záujmové združenia právnických alebo fyzických osôb
 občianske združenia, nadácie.
Oprávnené aktivity:
 Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácie, zavádzaní
manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim vrátane uplatňovania dočasných
vyrovnávacích opatrení
 Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých
skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie,
podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení
 Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych
služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie
(obchodné združenia, podniky, najmä malé a stredné podniky (MSP)
 Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a
predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
 Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na
boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti
diskriminácie na trhu práce
 Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem
diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou

Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy
Oprávnené cieľové skupiny:
 jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme
 subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 výskumné a vzdelávacie inštitúcie
 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo
sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
Indikatívna alokácia výzvy:
 10 000 000 €
o Minimálna výška príspevku: 50 000 eur
o Maximálna výška príspevku: 200 000 eur
Termín uzavretia 1. kola 14.7.2017.
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.1.201

Nadácia Tesco podporí projekty lokálnych komunít!
Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“,
aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Oblasti podpory:

1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia
za účasti komunít a rozvoj komunitného života
2.Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých
návykov detí, mladých ľudí a dospelých
Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:
- členov vašich miestnych komunít
- zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco.
O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:
Mimovládne organizácie:
- nadácie
- občianske združenia
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- neinvestičné fondy
- účelové zariadenia cirkví
Miestna samospráva (mestá a obce), materské a základné školy ako aj iné rozpočtové a
príspevkové organizácie.
Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €.
Uzávierka prijímania žiadostí: 26.6.2017
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/nadacia-tesco-podpori-projekty-lokalnych-komunit/2315

Podpor školu nápadom
Cieľom 5. ročníka programu Podpor školu nápadom je podpora projektov, ktoré splnia
požadované kritériá a vo verejnom hlasovaní získajú najväčší počet hlasov. Na projekty bude
prerozdelená celková suma 30 000 eur.
Grant je možné žiadať na nasledovné projektové zámery:
 študentské médiá (časopisy, noviny, rádiá a pod.),
 podpora publikačnej činnosti (skriptá, odborná študijná literatúra pre študentov),
 študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť,
 iné zmysluplné projekty.
Písomnú žiadosť o grant vo forme online formulára môžu predložiť:
 slovenské vysoké školy a univerzity
 študentské organizácie a združenia študentov aktívne pri slovenských vysokých školách,
reprezentujúce študentské potreby a záujmy.
Maximálna výška grantu je: 3 000 eur
15. 6. 2017 záverečná uzávierka prijímania žiadostí o grant
Bližšie info: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/podpor-skolu-napadom

Economicus 2017 – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov








Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie
a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných
zahraničných časopisoch.
prihlásiť možno vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných
zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2017,
víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur,
svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo
pôsobiaci
na slovenských
univerzitách
a vysokých
školách
ekonomického
zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách;
spoluautorstvo so zahraničnými kolegami sa nevylučuje,
veková hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce (v prípade, že súťažná práca je
dielom autorského kolektívu, musia vekovú hranicu 40 rokov spĺňať všetci členovia tímu),
do súťaže možno prihlásiť aj práce mladých, na Slovensku pôsobiacich ekonómov, v spolupráci
so zahraničnými ekonómami za podmienky splnenia vekovej hranice 40 rokov,



autori a spoluautori, ktorí v minulosti získali cenu Economicus, sa môžu zúčastniť až za 4 roky
od dátumu odovzdania výhry.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

Po desiatykrát podporíme projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň
vysokoškolského vzdelávania
Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov,
odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú
vedieť
viac“,
a
preto
idú
v
procese
vzdelávania
nad
oficiálny
rámec.
Program podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré
vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.
Uzávierka predkladania žiadostí: 5.6.2017
Maximálna výška podpora na 1 projekt: 5 000 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vedietviac/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nadacia-Vediet-Viac-04-06-2017_SE&utm_term=grant-nadaciatb&utm_content=Nad%C3%A1cia%20Tatra%20banky&gclid=CjwKCAjwmIrJBRAREiwAuUPKMrTPZxtcBuxrUJ_aMFgFP2rO3xv4IG5nlOwhtWg-CzTjMA1-vGYnxoCZTQQAvD_BwE

Program podpory lokálnych komunít
CIEĽ PROJEKTU
Podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na
miestnom a regionálnom rozvoji, za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému, s
cieľom zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä
formou poskytovania finančných prostriedkov v
v procese realizácie projektov.
4. TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVÍT:
1. Drobné stavby – komunitné záhrady
2. Grilovacie altánky a prístrešky
3. Lavičky a iný mestský mobilár
4. Výstavba autobusových zastávok
5. Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie
6. Outdoorové športové ihriská
7. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
8. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
9. Súťaže vo varení - príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách
10.Výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
11.Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O UDELENIE FINANČNÉHO GRANTU
• Orgány miestnej samosprávy, Mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie
Záujemcovia o udelenie grantu musia vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu
na COOP Jednotu, spotrebné družstvo v príslušnom regióne v termíne od 15.05.2017 do
15.07.2017 (rozhodujúci je dátum odoslania).
Žiadosti o grant spolu s vypracovanými projektami (každá obec, alebo mesto 3 projekty) doručiť
poštou alebo osobne na regionálne vedenie COOP Jednoty, spotrebné družstvo.
Bližšie info: https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

VÝZVA PRE ŠKOLY:
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podporu a ochranu zdravia
a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.
Oprávnení žiadatelia:
- základné školy
- stredné školy
resp. zriaďovatelia škôl v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
Prioritné témy výzvy:
Oblasťou podpory v roku 2017 sú aktivity a programy zamerané na:
- formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu
- ochranu telesného a duševného zdravia žiakov
- skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách
- odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie,
šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia,
drogové závislostí atď)
- ústne a dentálne zdravie a prevenciu alergií a respiračných problémov
- zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom.
Maximálna výška finančného príspevku sa stanovuje:
- pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 6 000 €
- pre projekty s regionálnou pôsobnosťou 3 000 € (zapojenie minimálne 7 škôl)
- pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000 €
Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je
najmenej 5 % z celkových nákladov.
Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.
Dátum uzávierky: 12.6.2017
Bližšie info: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojovych-projektov-zdravie-abezpecnost-v-skolach-2017/

23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom
OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Dátum vyhlásenia: 26. 05. 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu:
Subjekty územnej samosprávy: Kohézny fond + ŠR = 95%, výška spolufinancovania zo zdrojov
prijímateľa = 5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.07.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.10.2017
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi výlučne:
- Subjekty územnej samosprávy, a to výlučne: obce a združenia obcí,
- MV SR - okresné úrady,
- MŽP SR.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu
žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnenosť aktivít projektu:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného
zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov.
V rámci uvedenej aktivity sa podporuje:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom
obstarania
kompostérov, t.j.:
a) obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku
BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu.
Písm. a) je relevantné pre oprávnených žiadateľov, ktorými je obec, resp. združenie obcí.
b) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe
zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich predmetné
združenie obcí.
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Oprávneným územím, kde sa konkrétny projekt bude realizovať, je v prípade oprávneného
žiadateľa, ktorým je:
Obec – územie obce, ktorá je žiadateľom a zabezpečuje realizáciu projektu na svojom území.
Minimálna výška príspevku na projekt je 80 000 EUR.
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/23-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-napodporu-predchadzania-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS)
v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného
programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v
obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1.
Financovanie projektu:
Obec: Európsky sociálny fond + ŠR = 95%, výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa = 5%.
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01.októbra 2017
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Oprávneným žiadateľom sú iba obce uvedené v Prílohe č. 6 tejto výzvy - Zoznam oprávnených
žiadateľov (ide o obce uvedené v prílohe č. 8 operačného programu Ľudské zdroje).
Minimálna výška pomoci: 50 000 €, maximálna výška pomoci: 202 000 €.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financnyprispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-miestne-obcianske-poriadkove-sluzby-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk-oplz-po52017-1

Ďalšia výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu
a rekonštrukciu komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného
programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu
komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít OPLZ-PO6-SC613-2017-2.
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30. november 2017
Financovanie projektu:
Verejný sektor/neziskový sektor: Európsky fond regionálneho rozvoja + ŠR = 95%, výška
spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa = 5%.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
Verejný sektor:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
Neziskový sektor:
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- cirkev a náboženské spoločnosti,
- združenia.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier (ďalej len „KC“)
Názov hlavnej aktivity: Modernizácia a rekonštrukcia KC
B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania KC
Názov hlavnej aktivity: Prestavba existujúcich objektov na KC
C. Podpora výstavby nových komunitných centier
Názov hlavnej aktivity: Výstavba KC
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financnyprispevok&sprava=dalsia-vyzva-zamerana-na-vystavbu-modernizaciu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier

Výzva – podpora prechodu poskytovania soc. služieb
a sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately
z inštitucionálnej formy na komunitnú
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces
deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich
akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity
a efektívnosti
Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich
akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119

Grantový program „Menu pre zmenu“
Uzávierka: 4. jún 2017
Maximálna výška grantu: 500 eur, celkovo bude podporených 10 školských projektov.
Oprávnený žiadateľ: materské, základné a stredné školy.
Cieľom grantového programu Menu pre zmenu je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na
globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín.
V rámci programu budú podporené školské komunity, ktoré získajú možnosť objavovať, ako jedlo
tvaruje svet a poukázať tak na globálne trendy ako:
 plytvanie potravinami a neudržateľná spotreba
 rastúca vzdialenosť medzi farmármi a konzumentmi
 strata sezónnosti
 zrýchľujúca sa strata rozmanitosti a zvyšujúca sa spotreba mäsa a mliečnych produktov

Projekty by mali zahŕňať praktickú činnosť žiakov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí,
prípadne aj v prospech lokálnej komunity, kde žijú. Dôraz by mali klásť na vzdelávanie,
informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú udržateľné aj po skončení projektu.
Bližšie info: http://www.menuprezmenu.sk/
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